Anteckningar
Hallands Friidrottsförbund, Föreningsträff
Lördag 9 mars 2019, Björkäng Vägkrog
Diskussioner och samverkan för att utveckla friidrotten i Halland
Deltagare:
IFK Halmstad
Varbergs GIF
Falkenbergs IK
IF Rigor
Laholm IF
SFIF

Johnny Lingstam (HFIF), Kenneth Hansten, Sverker Sjölin
Per-Åke Skagersten (HFIF)
Jan-Olof Johansson (HFIF), Birgit Nielsen
Bengt Svensson (HFIF), Josefin Nilsson
Johan Ludvigsson (HFIF), Anders Lindblad
Bernt Andersson

Anm: Diskuterades datum för genomförandet av föreningsträff och årsmöten. Konstateras att det är
svårt att hitta lämplig datum som passar alla då det är tävlingar m m i stort sett varje helg under den
period då årsmötet bör genomföras.
Halländsk friidrott 2018 (En tillbakablick på det gångna året)
Närvarande föreningar rapporterade:
IFK Halmstad
•
•

För närvarande ca 40 tränare/ledare
Har skapat en ny tydlig handlingsplan
o ”Vi skall ha en elitverksamhet i Halmstad”
Varbergs GIF
• För närvarande full fokus mot sommarens Folksam Grand Prix
• Nya hallen, Tresteget, har inneburit en ny fas i föreningens verksamhet
IF Rigor

•
•
•

Tog över och genomförde några DM-grenar 2018 p g a renoveringen av Påskbergsvallen
o Skapade nya erfarenheter inför kommande genomförande av Kungsbackaspelen
Uppmanar föreningarna att delta på varandras arrangemang
Sex aktiva deltagare vid IUSM

Laholm IF

•
•
•
•

Många utmaningar – Behålla ungdomar och tränare
Få tävlande i äldre åldrarna
Arbetar med strukturen i föreningen – Skapa gemenskap
Föreningen har minskat i antalet aktiva de senaste åren ☹

Falkenbergs IK

•
•
•
•

Målsättning att starta minst en ny träningsgrupp varje år
Håller nu på ser över strukturen för träningsgrupper i äldre åldrar
Barn i kö, men beroende av engagerade föräldrar
Tävlingsdeltagande har sjunkit

Verksamhetsplan för Svenska Friidrottsförbundet 2019-2020
Till närvarande från SFIF, Bernt Andersson, ställdes frågan om det är något för de Halländska förbundet och föreningarna att
iaktta. Det som kommenterades var att:

•
•

Planen kan upplevas omfattande, men att varje förening uppmanas att gå igenom och använda
verksamhetsplanen för sin egen interna verksamhet och utveckling.
Ett pågående arbete in SFIF som kan komma påverka alla är ett kommande ”Digitaliseringssystem” för
uppföljning m m.

Folksam Grand Prix – Varberg 15 juli, 2019 (Varbergs GIF)
•
•
•
•
•
•

Planering och förberedelser är i gång och rullar på
Det kommer ett utskick till föreningarna
Efterlyses funktionärer och volontärer (70-75 personer)
Grenarna är i princip klarar. Det ser ut att kunna bli några riktiga ”godbitar”.
Huvudtävlingen planeras genomföras 18:00-20:00
Dagen kommer eventuellt inledas med några mer lokala tävlingar innan GP.

DM-Tävlingar
•

Styrelsens förslag till årsmötet:
”Årsmötet föreslås besluta om att ge HFIF styrelsen mandatet att besluta om vilka tävlingar, grenar och klasser som skall
gälla inför DM-tävlingar samt anpassa dokumentet avseende hur och på vilket sätt DM-tävlingar skall arrangeras.”

•

•

Deltagarna id föreningsträffen gav sitt godkännande.
IDM-Tresteget 2019 – Utvärdering
Sammanfattning:
o Mycket pusslande
o Varbergs GIF tar ett stort ansvar
o Svårt få ihop tidsprogram
o Krävs mer samverkan
o Det tekniska strulet får Varbergs GIF hantera gentemot Vbg kommun
o Ett utvärderingsdokument har sammanställts av Varbergs GIF. Föreslogs att:
o IDM 2020 diskuteras i samband med föreningsträff under hösten
o Skapas en tydlig projektgrupp inför genomförandet
o Tydliggörs och definieras föreningars åtagande och vad som förväntas.
VDM – genomförandet 2019
o Ett arbete pågår att genomföra ett ”decentralicera” VDM. D v s att olika grenar genomförs i
samband med de planerade arenatävlingarna i Halland under säsongen.
o Planeringsarbete med tävling(ar) vs. grenar pågår mellan styrelsen och
o Linda Åkerman, IFK Halmstad.
o Kommer innebära att föreningarna får söka sanktion för genomförandet av veterantävling.
Förslag harr väckts från granndistrikt om att arrangera ett gemensamt ”Veteran-DM” inom UCVästregionen. Det för att få ett större deltagande. Bestämdes att HFIF ligger lågt och låter de de
stora distrikten vara drivande.

•

Stafett-DM i Falkenberg
o 2019 kommer Stafett-Dm genomföras under en dag: Söndag 19 maj.
o Inbjudan kommer!

•

DM i samband med Getabockspelen
o Det är OK och innebär inga stora problem för Varbergs GIF

GM
o
o

Samverkan inför GM pågår och går bra.
Amanda Hansson, Varbergs GIF, är samordnare

Öppet tresteg – Utfall och fortsättning?
o
o
o
o

Inomhus 2019 har tresteget hyrts av HFIF lördagar kl: 10:00-12:00
Har upplevts positivt! Har dock varit strul med tillgänglighet och inpassering.
Föreningar uppmanas anmäla sitt nyttjande och närvaro via formulär på
www.hallandsfriidrott.se
HFIF-styrelse ges mandat att förhandla med Varbergs kommun om fortsättning inför säsongen
2019/2020

Ett ”Hallands Indoor”? – Hur / När?
Johnny Lingstam har föreslagit att det arrangeras en ny tävling för de yngre barnen.
Förslaget diskuterade. Hänvisades till anvisningarna från SFIF’s ”Principer för barn och ungdomsanpassade tävlingar”.

•
•
•
•

Bra med en indoor
Bör diskuteras vad/hur eventuella intäkter skall fördelas och användas
Finns många barn som inte har någon andra idrott
Förslagsvis ett ”Hallands Barnkamp” inomhus.

Togs inget direkt beslut. Johnny, Pär och Peder diskuterar vidare.

Hallands Barnkamp 2019 – Var? / När?
•

Laholm IF kommer stå som arrangör i september 2019

Utveckling av HFIF. Hur? / Vad?
•
•

Styrelsens förslag till årsmötet avseende handlingsplan 2019 godkändes
Viktigt att vi hjälps åt inom distriktet för att utveckla friidrotten

SFIF - Förbundsårsmötet - Motionerna
•
•

Johnny Lingstam kommer delta som representant från HFIF i samband ed förbundsårsmötet.
Förslag och motioner inför mötet finns publicerade via www.friidrott.se
o Vid eventuell omröstning uppmanas Johnny rösta enligt styrelsens yttranden

